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AMAGIS

AMAGIS  / Asset Management Geographic Information System 
adalah sebuah sebuah sistem yang dibangun untuk PT. Pertamina 
untuk melihat dan memeriksa semua aset yang dimiliki yang 
tersebar di seluruh Indonesia, sistem ini dibangun dengan 
berbasis peta agar mudah dalam melihat aset tertentu disuatu 
lokasi. 

Aplikasi ini digunakan secara internal dan hanya dapat diakses 
oleh karyawan PT. Pertamina sendiri baik di dalam kantor 
maupun di lapangan.
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Pertamina Integrated File System

Pertamina Integrated File System sebuah sistem yang di 
integrasikan dari sistem sebelumnya. Sistem ini digunakan untuk 
menata dokumen / berkas baik itu memo, surat jalan, PO atau 
surat kontrak sehingga dapat diorganisir dengan baik.

Aplikasi ini digunakan secara internal dan hanya dapat diakses 
oleh karyawan PT. Pertamina sendiri baik di dalam kantor.
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Sanggar Indah Group Information System

Sanggar Indah Group Information System sebuah sistem HMIS 
atau Sistem Informasi SDM yang digunakan oleh PT. Sanggar Indah 
Group, Bandung. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari proses 
migrasi seluruh sistem di PT. Sanggar Indah Group tersebut. 

Sistem ini digunakan untuk menghitung absen dan penggajian 
karyawan. Selain itu, Sistem ini juga sebagai server mesin absen 
fingerprint dari berbagai lokasi kantor cabang sehingga data absen 
yang berada dikantor cabang langsung dikirim ke database server 
yang berada di kantor pusat.

Aplikasi ini digunakan secara internal dan hanya dapat diakses 
oleh kepala personalia PT. Sanggar Indah Group.
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SMS Instan Management Application

SMS Instan adalah sebuah layanan mobile advertising untuk 
pengiriman SMS Advertising dengan sistem SMS Masking. Sistem 
ini dimiliki oleh MAGPROTech.

Saya membangun sistem manajemen ini sewaktu masih bekerja 
di Perusahaan tersebut. Sistem yang saya kerjakan adalah bagian 
Backend yaitu manajemen SMS yang keluar / masuk dan juga 
forwarding SMS secara otomatis.

Untuk webnya sendiri dapat diakses di http://smsinstan.net.

http://smsinstan.net/
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Travelista

Travelista adalah sebuah CMS untuk web hotel yang diperuntukan 
untuk membuat sebuah hotel yang sudah dilengkapi dengan 
Booking Engine dan juga SMS konfirmasi booking. Sistem ini 
dimiliki oleh MAGPROTech.

Saya membangun web dan juga CMS ini sewaktu masih bekerja di 
Perusahaan tersebut.

Untuk webnya sendiri dapat diakses di http://travelista.biz. Dan 
untuk Demo dapat diakses di http://magprotech.com/lorin atau 
http://magprotech.com/dafam 

http://travelista.biz/
http://magprotech.com/lorin
http://magprotech.com/dafam


  

MAGPROTech

MAGPROTech adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
IT Solution dan juga Media Advertising yang berlokasi di Kota 
Bandung.

Saya membangun web ini sewaktu masih bekerja di Perusahaan 
tersebut.

Untuk webnya sendiri dapat diakses di http://magprotech.com 

http://magprotech.com/
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Travelkota.com

Travelkota.com adalah sebuah layanan online untuk pencarian 
hotel / booking hotel dan juga tiket pesawat terbang. 

Saya membangun layanan web ini sewaktu masih bekerja di 
Perusahaan tersebut dan sistem yang saya bangun adalah bagian 
reservasi tiket dan juga hotel.

Untuk webnya sendiri dapat diakses di http://travelkota.com 

http://travelkota.com/
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SI-Mail

SI-Mail adalah sebuah Aplikasi / CMS buatan saya sendiri yang 
saya bangun untuk memudahkan aktifitas tata surat atau 
pemberkasan surat masuk, surat keluar atau disposisi surat / 
surat terusan yang ada di perusahaan dan juga instansi. Sistem ini 
berjalan secara intranet / jaringan lokal di instansi tersebut.

Sekarang ini aplikasi ini masih dalam tahap Beta dan sedang di 
ujicoba secara gratis oleh beberapa perusahaan dan instansi di 
Kota Purwakarta diantaranya adalah PT. Ciomas Adisatwa 
Purwakarta, SMA Pasundan Purwakarta dan Dinas Inspektorat 
Purwakarta. 
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Sistem Pemetaan Lahan Pertanian Kab. Karawang

Sistem ini digunakan oleh Dinas Pertanhutbunak Kab. Karawang 
untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan lahan sawah yang 
ada di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. User dapat melihat 
lahan mana yang sedang proses penanaman, panen atau yang 
gagal panen.

Sekarang ini aplikasi ini masih dalam offline atau berjalanan 
secara internal di  Pertanhutbunak Kab. Karawang dan hanya 
dapat diakses oleh pegawai Dinas saja.
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PARAGON ID – Branding Consultant

Paragon ID adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
Branding Consultant yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini 
melayani jasa Branding mulai dari visual / design logo,komunikasi 
dan juga pengerjaan website.


